
Egy A és két B osztályos csapata 
lesz Hargita megyének az orszá-
gos bowlingbajnokságban, Csík-
szereda két, Székelyudvarhely 
egy gárdával nevezett a pontva-
dászatba. Az ország legidősebb és 
legfiatalabb leigazolt bowlingosa 
csíkszeredai, az A osztályban a 
csapat hazai pályán október 1-jén 
mutatkozik majd be.
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Csíkszeredai Bowling Sport-
klub néven hivatalosan is 
bejegyezték az elmúlt év-

ben az országos bajnokság B osztá-
lyában szerepelt csapatot, amely az 
idény végén csoportját megnyerve 
indulási jogot szerzett az A osztály-
ban. Erdély egyetlen A osztályos 
bowlingcsapatában három megyebe-
li sportoló, ketten Sepsiszentgyörgy-
ről igazoltak Csíkszeredába és van 
egy magyarországi idegenlégiós.

A 2010–2011-es szezonban a 
csíkszeredai csapat a B osztályban 
játszott főként bukaresti és tenger-
parti csapatokkal, csoportjában ki-
emelkedő teljesítménnyel zárt, így 
a 2011–2012-es évadtól már az A 
osztályban szerepel az immár klubbá 
alakult gárda. A csíkszeredai klub 
ősztől további két csapattal bővült, 
hiszen a B osztályos Csíkszeredai 
Bowling SK 2 mellett megalakult a 
Székelyudvarhelyi Septimia csapat is, 
így a megyében leigazolt sportolók 
közül harmincketten vesznek részt 
az országos bowlingbajnokságban.

A klub számára azonban most 
jön a legnehezebb időszak, hiszen 
az A osztályban már sokkal több 
mérkőzést játszanak, mint az el-
múlt idényben egy osztállyal len-
nebb, és sokkal több kihívás vár 
minden sportolójukra. „Egyedüli 
erdélyi csapatként minden játé-
kos Székelyföldet képviseli majd a 
2011–2012-es országos bowling 

csapatbajnokságon, ugyanakkor a 
Csíkszeredában szervezett kisebb 
mérkőzések a közösségépítést, a 
sportra és szórakozásra szólító 
mozgalmat hivatott erősíteni a szé-
kelyföldi városokban” – mondta 
tegnapi sajtótájékoztatóján Szőcs 
Barna, a klub PR-menedzsere.

A csíkszeredai bowlingpálya 
az egyetlen olyan létesítmény Er-
délyben, ahol A osztályos mérkő-
zéseket lehet rendezni, ilyen pálya 
Bukarestben (2), Konstancán és 
Cernavodán van. A B osztályos 
Septimia is a csíki pályán guríthat 
hazai mérkőzéseken, de az egyéni 
országos bajnokság döntője is Csík-
szeredában lesz, legalábbis ebben 
reménykednek a pálya tulajdono-
sai, ehhez már csak a szakszövetség 
beleegyezése szükségeltetik.

Bonifert Gábor pályatulajdo-
nos és a csapat egyetlen idegenlé-
giós játékosa elmondta, a csapat 

évi költségvetése mintegy 150-200 
lejre tehető. Hargita Megye Taná-
csától pályázati úton ötezer lejes 

támogatást kapott a Csíkszeredai 
Bowling Sportklub, melyet utazta-
tásra és szállásra költhetnek, a csa-

patot pedig egy-egy millió forinttal 
támogatja két magyarországi cég, a 
Tigra és a Kincstárház Kft.

Nyilvános edzést tartott az A osztályos Csíkszeredai Bowling Sportklub fotó: szőcs barna

14. oldal |  2011. szeptember 22., csütörtökhargitanépe

A Csíkszeredai Bowling Sportklub szombaton ide-
gen környezetben játssza első A osztályos mérkőzé-
sét, a találkozóra Bukarestben kerül sor a North Star 
Split ellen. A hazai bemutatkozás egy héttel később, 
október elsején lesz, a csíkiak akkor a fővárosi IDM 
1 csapatát fogadják. Október 16-án Cernavodán a 
CFR vendégeként lépnek pályára a csíkiak, november 
ötödikén hazai környezetben a bukaresti Amica ellen 
játszanak. Ezt követően két konstancai kiszállása lesz 
az erdélyi gárdának, november 19-én a Constructorul, 
december 3-án a Sport’s Palace vendégeként játszanak, 
az év utolsó mérkőzését Csíkszeredában a cernavodai 
Elcomex ellen vívják december 17-én.

A Csíkszeredai Bowling SK A osztályos csapatát 
Bonifert Gábor, Vass Árpád, Gábor Csaba, Tankó 
Imre, Bodor Áron és Kabdebó Lóránt alkotja.

A Bowling SK 2 tagjai: Szőcs Barna, Molnár Atti-
la, Hegedűs Tibor, Bene Lajos, Váncza Ferenc, Karda 
Gyárfás, Györke Ferenc, Puskás-Nagy Adél, Pui 
Daniel, Nan Aurel, Demeter Jolán és Nagy Attila.

A Székelyudvarhelyi Septimia B osztályos csapatát 
Gábos Attila, György Vilmos, Karácsony József, Pál 
Csaba, Székely Erika és Verzár Lóránt alkotja.

A csíkszeredai ifjúsági bow lingosok: Mike Gábor, 
Varga Ivett, Benő Kriszta, Torjai Tamás és Puskás No-
émi. Az ifik számára csak egyéni országos bajnokságot 
szervez a hazai teke- és bowlingszövetség, a csíki csapat 
tagjai így lehetőséget kapnak majd a B osztályos gár-
dában is.

Az ország legfiatalabb leigazolt bowlingosa a 10 
éves Puskás Noémi, míg a legidősebb versenyző a 74 
éves Nan Aurel.
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